Kwaliteit heeft een naam gekregen …

LEGVOORSCHRIFT PUTTEN EN PUTONDERDELEN

HIJSEN EN PLAATSEN VAN PUTTEN EN
PUTONDERDELEN
Het hijsen van de put dient te geschieden met
behulp van goedgekeurde hijshaken aan de
kogelkophijsankers die in de onderbak en in de
opbouwelementen zijn aangebracht. Sommige
opzetstukken benodigen een daartoe geschikt
universeel hijsgereedschap.

PLAATSEN VAN DE INSPECTIEPUTTEN
Bij het stellen van putten moet er op worden
gelet dat de plek waar de put komt tot de juiste
diepte wordt ontgraven. Het is belangrijk dat de
put waterpas staat. De werkwijze van het
aansluiten van de put op de buisleiding is
afhankelijk van het aansluitsysteem.
De onderbak voor een pasbuis spierecht
zodanig plaatsen dat de glijverbinding in de put
gelijkmatig om de buis glijd.

Bij grotere putten worden grotere hijsankers
gebruikt, zodat hiervoor ook zwaardere
hijshaken nodig zijn.
Er dient zorg voor gedragen te worden dat de
wanden niet onder spanning komen te staan
door een te kleine hijshoek.

Nadat de put goed geplaatst is, kan de uitgaande
pasbuis mofrecht worden gemonteerd, alsmede
de volgende buizen.
Na plaatsing van de onderbak de put opbouwen
met de onderdelen zoals in de puttenstaat is
aangegeven.

HIJSVOORZIENINGEN:
Hijshaken kunnen vanwege de gestelde
veiligheidseisen niet tegen een statiegeld
regeling ter beschikking worden gesteld.

STROOMPROFIELEN
Stroomprofielen, behalve kunststofstroomprofielen,
worden in een aparte productiegang aangebracht
en zijn derhalve facultatief.

De universeel haken, welke nodig zijn om
onze materialen goed te kunnen verwerken
en tevens voorzien zijn van een certificaat,
kunnen in goed overleg via een extern bedrijf
gehuurd, c.q. aangekocht worden.
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SPINDELSCHUIVEN EN TERUGSLAGKLEPPEN
Conform specificatie kunnen spindelschuiven
en terugslagkleppen in de putten worden
aangebracht.
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OVERSTORTPUTTEN
Door de grote verscheidenheid in putafmetingen
kunnen vele mogelijkheden in overstorten
worden aangeboden, zoals muren (zowel vast
als los), binnenputten etc.

(vervolg)

VERBINDINGEN
Onze putten zijn voorzien van
rubberglijverbindingen, die gesmeerd moeten
worden met een daartoe door ons toegeleverd
glijmiddel. (Alleen de spie-einden van de
aansluitende buizen dienen ingevet te zijn).

POMPPUTTEN
Pompputten worden regelmatig geproduceerd
in diverse afmetingen. In afdekplaten kunnen
luiken en straatpotten worden ingestort.
Desgewenst kunnen ook opstortingen
of sokkels worden aangebracht t.b.v.
bedieningskasten e.d.. In de wanden
kunnen diverse inlaten en/of sparingen
worden ingestort.
KRUISINGSPUTTEN
In situaties waar dwa-riolen en rwa-riolen
elkaar kruisen, kan een oplossing worden
geboden in de vorm van een hele buis die in
de put wordt ingestort.
Doordat de buis dwars door de put loopt, is
menging van de beide soorten rioolwater
onmogelijk.
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TRANSPORT EN OPSLAG
Net als bij de meeste producten in bouw- en wegen waterbouw dient zorgvuldig omgegaan te
worden met lossen en opslag op het werk.
(Denk bijv. aan het uitrijden van putonderdelen.)
Geen putonderdelen stapelen om beschadigingen
en breuk te voorkomen.
Intern transport op een werk dient te geschieden
met daartoe geëigende transportmiddelen en
hijsvoorzieningen.
Houd rekening met spelende kinderen op
bouwterreinen.
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